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FORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påskønner Kommissionens tilsagn om at ville træffe foranstaltninger for at sætte ind over 

for krisen i Middelhavet, der er uden fortilfælde, og forbedre migrationsforvaltningen i 

alle dens aspekter ved at styrke sin migrationspolitik og vedtage en strategisk europæisk 

dagsorden for migration; noterer sig i denne forbindelse, at den mangelfulde 

migrationspolitik har givet anledning til kraftige protester fra offentlighedens side; mener, 

at en omgående og fuldstændig implementering af den europæiske dagsorden for 

migration med tilstrækkelige ressourcer kan være et vigtigt første skridt i retning af at 

redde menneskeliv, forbedre adgangen til international beskyttelse, opnå en retfærdig 

ansvarsfordeling og solidaritet og rette op på urimelighederne i det eksisterende system; 

opfordrer Kommissionen til aktivt at inddrage Parlamentet og tage hensyn til dets 

henstillinger og til at høre alle relevante interessenter i beslutningsprocessen, herunder 

internationale organer som f.eks. UNHCR samt migrant- og flygtningeorganisationer, i 

forbindelse med udformningen af den fremtidige migrationspolitik; 

2. påpeger, at der i talrige andragender indgivet af EU-borgere henvises til en lang række 

forhold vedrørende krisen i Middelhavet og de tragiske tab af menneskeliv, og anmoder 

EU om at handle hurtigt og beslutsomt for at rette op på situationen og forkaste enhver 

form for ulovlig praksis, som krænker menneskerettighederne og retsstatsprincippet; 

understreger, at andragernes generelle betænkeligheder vedrører: den mangelfulde 

gennemførelse af EU-retten med hensyn til asyl og migration og ineffektiviteten af den 

eksisterende Dublin III-forordning; det faktum, at EU ikke har en vidtspændende 

migrationspolitik, og at solidaritetsprincippet ikke bliver håndhævet, således at de 

modtagende medlemsstater må påtage sig uforholdsmæssigt store byrder; krænkelser af 

grundlæggende rettigheder, som manifesterer sig i "tilbagedrivelser" på havet, nægtelse af 

indrejse ved grænserne og ulovlige deporteringer på stedet; behovet for en øget indsats på 

europæisk plan for at bekæmpe fremmedhad og intolerance og for at sikre rettighederne 

for migranter, asylansøgere og flygtninge og støtte deres integration i EU; 

3. understreger, at EU og medlemsstaterne på baggrund af omfanget af de seneste tragedier 

og den alarmerende stigning i antallet af ulovligt indrejsende og af mennesker, der er 

omkommet til søs, (med over 100 000 indrejsende i de første seks måneder af 2015 ifølge 

data fra FN) ikke længere bare kan se til, men må føre an og vise stærkt politisk lederskab 

i debatten med konkrete aktioner og målrettede foranstaltninger, som fuldt ud slutter op 

om Kommissionens dagsorden for migration; 

4. opfordrer til en gensidig anerkendelse af asylafgørelser mellem medlemsstaterne, ikke blot 

i tilfælde, hvor der gives afslag, men også i tilfælde, hvor der gives asyl, med henblik på at 

sikre en korrekt gennemførelse af bestemmelserne i artikel 78, stk. 2, litra a), i TEUF, som 

opfordrer til en ensartet status for asyl i hele Unionen; 

5. understreger, at de foranstaltninger, som EU – herunder alle EU's forskellige organer og 

agenturer – træffer, regelmæssigt bør overvåges og evalueres i lyset af de konkrete 

omstændigheder og, om nødvendigt, justeres eller forbedres for at sikre medlemsstaternes 
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fuldstændige gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem, en forbedret forvaltning 

af asylsystemet og en overgang til mere praktiske og konkrete former for solidaritet, en 

retfærdig ansvarsfordeling og overholdelse af grundlæggende rettigheder; 

6. opfordrer indtrængende EU til fortsat at styrke operation Triton op til det samme niveau 

som operation Mare Nostrum; opfordrer Kommissionen til at yde permanent finansiel 

støtte og gennemsigtig overvågning til Frontex og dets operationelle udgifter og 

aktiviteter; 

7. understreger, at overvågning, indsamling og analyse af oplysninger om 

migrationsstrømme og -mønstre i sørejser mellem EU og afrikanske stater bør forbedres 

og koordineres af en central EU-migrationsdataforvaltningsmekanisme, som bør 

udarbejde regelmæssige vurderingsrapporter og styrke overensstemmelses-, planlægnings- 

og kriseforvaltningen og derved aktivt bistå ethvert tidligt varslingssystem på EU-plan, 

således at der omgående kan reageres på fremtidige migrationskriser; 

8. opfordrer EU og medlemsstaterne til hurtigst muligt at vedtage en omfattende europæisk 

migrations- og asylpolitik, der bygger på respekt for menneskerettighederne og den 

menneskelige værdighed, internationale standarder og værdier, som EU er baseret på, og 

de rettigheder, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder; understreger behovet for en konkret gennemførelse af artikel 80 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fastslår, at Unionens politikker er 

underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, 

herunder for så vidt angår de finansielle aspekter; fremhæver det faktum, at europæisk og 

national migrationpolitik skal være i fuld overensstemmelse med De Forenede Nationers 

konvention om flygtninges retsstilling og tillægsprotokollen hertil, og at princippet om 

non-refoulement skal overholdes; 

9. advarer mod den stigende tendens til ulovlige deporteringer på stedet, f.eks. ved hegnene, 

der grænser op til Marokko i de spanske enklaver Ceuta og Melilla, og afviser klart denne 

praksis som værende i strid med menneskerettighederne og retsstatsprincippet; henleder 

også opmærksomheden på de tilfælde af ufrivillige deporteringer til andre tredjelande end 

oprindelseslandet, som efterlader papirløse personer uden mulighed for at forlade disse 

tredjelande; 

10. udtrykker sin bekymring over det faktum, at et stort antal børn, herunder uledsagede 

mindreårige, som er særligt sårbare, rejser over Middelhavet; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at opretholde princippet om barnets tarv, herunder at sørge for korrekt 

behandling og adgang til børnevenlige asylprocedurer, at undgå overførsler af uledsagede 

mindreårige, medmindre det er i deres egen interesse, idet der tages hensyn til 

mulighederne for familiesammenføring og barnets sikkerhed; 

11. noterer sig de vigtige foranstaltninger i Kommissionens dagsorden, navnlig de 

foranstaltninger, der har til formål at redde menneskeliv, tage højde for situationens 

presserende karakter, bekæmpe smuglernetværk og imødegå de grundlæggende årsager til 

migration, men understreger samtidig, at Kommissionens dagsorden ikke vil kunne 

standse de nuværende migrationsstrømme, og at en permanent EU-dækkende 

omfordelingsordning med obligatorisk deltagelse af samtlige medlemsstater derfor 

omgående bør indføres i forhold til et tilstrækkeligt antal mennesker, der har behov for 

international beskyttelse; er af den opfattelse, at den obligatoriske omfordelingsordning 
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skal iværksættes hurtigt og automatisk på grundlag af kriterier, der er rimelige, klare, 

objektive, målelige og identificerbare for medlemsstaterne, idet der samtidig i videst 

muligt omfang skal tages hensyn til flygtningenes præferencer;  

12. støtter Kommissionens forslag til retsakt om en permanent kriseomfordelingsordning på 

grundlag af artikel 78, stk. 2, i TEUF og noterer sig med tilfredshed, at medlemsstaternes 

ministre på samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) i september nåede til enighed 

om hasteomfordeling af 40 000 mennesker fra Italien og Grækenland med et klart behov 

for international beskyttelse og om supplerende omfordeling af 120 000 mennesker; 

opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge 

bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/55/EF om minimumsstandarder for midlertidig 

beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer, særlig betragtning 20, 

men erindrer om, at Kommissionen – eftersom direktivet aldrig har været taget i brug – 

må fremsætte forslag om en revision af direktivets bestemmelser for at sikre en bedre 

implementering af en EU-solidaritetsmekanisme og for at indføre et redskab til en 

omgående, sikker og lovlig reaktion på presserende flygtningekriser; efterlyser samtidig i 

denne kontekst en klar definition af begrebet "massetilstrømning" af flygtninge; 

13. fokuserer på det faktum, at en af de væsentligste skævheder i EU's migrationspolitik 

vedrører lande ved EU's ydre sø- og landegrænser, som står over for en voksende 

tilstrømning af mennesker med behov for international beskyttelse, og lande ved EU's 

indre grænser som f.eks. Tyskland og Sverige, der i 2014 tegnede sig for 43 % af samtlige 

asylansøgninger i EU; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre en 

meningsfuld revision af Dublin III-forordningen med henblik på at lette pludseligt og 

uforholdsmæssigt migrationspres på et voksende antal medlemsstater og særlig på lande 

ved EU's ydre grænser, som dagligt er direkte udsat for migrationsstrømme, uden at 

undergrave sikkerheden ved EU's eksterne grænser; 

14. mener, at regulær migration ikke er en samfundsøkonomisk byrde, men snarere en fordel, 

der kan bidrage konstruktivt til samfundets udvikling, og at etablering af lovlige 

adgangskanaler til EU kan medvirke til at bekæmpe kriminelle smuglernetværk og 

mindske antallet af menneskeliv, der går tabt på havet; fremhæver derfor, at mennesker 

med behov for international beskyttelse bør have adgang til EU på sikker og lovlig vis; 

understreger behovet for et obligatorisk genbosætningsprogram, hvor der ydes 

genbosætning til et meningsfuldt antal flygtninge, og opfordrer EU og medlemsstaterne til 

at udnytte mulighederne i den eksisterende lovgivning til at udvikle andre redskaber, 

strukturerede mekanismer og gennemsigtige, tilgængelige procedurer for adgang til EU 

som f.eks. humanitære visa fra EU-ambassader og -konsulater i oprindelseslande og 

transitlande; 

15. opfordrer EU, medlemsstaterne og kandidatlandene til at tilvejebringe en international 

ramme for dialog og en omfattende debat om migration med tredjelande, der er 

oprindelses- og transitlande, med henblik på at sikre tættere solidaritet og samarbejde med 

EU samt tage fat på de grundlæggede årsager til migration; glæder sig i denne forbindelse 

over det kommende Valletta-topmøde til november 2015, der finder sted i tæt samarbejde 

med de afrikanske partnere, og som kan danne grundlag for vedtagelse af fremtidige 

rammeaftaler for at tage fat på de grundlæggende årsager til migration; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme konfliktløsning i 

oprindelseslandene, styrke transitlandenes kapacitet og sikre, at der kanaliseres midler ind 
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i de rigtige projekter, hvilket vil medvirke til at sætte en stopper for udnyttelsen af 

menneskelige ressourcer og naturressourcer og forbedre sundhed, uddannelse, industri og 

infrastruktur for at skabe arbejdspladser og forbedre mulighederne for en værdig fremtid i 

migranternes oprindelseslande; 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet går 

hånd i hånd med respekt for de procedurer, standarder og grundlæggende 

menneskerettigheder, der giver Europa mulighed for at sikre en human og værdig 

behandling af tilbagevendende i overensstemmelse med princippet om non-refoulement; 

opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på asylsager, der 

vedrører mulig politisk forfølgelse, for at undgå enhver tilbagesendelse, som potentielt 

kan medføre en krænkelse af menneskerettighederne i oprindelseslandet eller et 

tredjeland; 

17. opfordrer EU til yderligere at styrke de allerede etablerede rammeaftaler som f.eks. den 

europæiske naboskabspolitik, Khartoumprocessen og Rabatprocessen; understreger 

nødvendigheden af at lægge behørig vægt på de langvarige flygtningesituationer, som, 

hvis ikke der træffes foranstaltninger, kan føre til fortsatte og øgede strømme af ulovlige 

og livstruende sørejser over Middelhavet; 

18. beklager, at der i nogle medlemsstater har været en række tilfælde af alvorlig svindel og 

administrative uregelmæssigheder, ofte med indblanding af organiseret kriminalitet, i 

forvaltningen af visse modtagelsescentre for asylansøgere, hvilket har medført både 

misbrug af EU-midler og yderligere forværring af migranters levevilkår og af beskyttelsen 

af deres menneskerettigheder; 

19. opfordrer EU og alle medlemsstaterne til at standse opførelsen af mure, rive de 

eksisterende mure ned og standse ethvert samarbejde, der gør det muligt at opføre mure i 

tredjelande for at forhindre, at migranter kan komme ind i EU eller andre områder; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge nationale integrationsstøtteprogrammer, afsætte 

passende midler og støtte og forbedre gennemførelsen af de fælles grundprincipper for 

medlemsstaternes politik for integration af indvandrere i EU; opfordrer Kommissionen til 

at styrke netværket af nationale kontaktpunkter for integration og det europæiske 

integrationsforum som platforme for dialog med henblik på at sikre en bedre integration 

og udveksling af lovende praksis mellem medlemsstaterne; 

21. opfordrer EU og medlemsstaterne til at gennemføre effektive foranstaltninger til 

bekæmpelse af det voksende fremmedhad og hadforbrydelser på grundlag af uddannelse 

og forebyggelse samt ved at straffe alle former for vold og diskrimination, herunder 

hadefuld tale. 
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